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1 Inleiding 
 
De ontwikkeling van de digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet in achter. De 
afgelopen twee jaren heeft u als vereniging diverse nieuwe instrumenten gekregen om het “besturen” 
van de vereniging te vergemakkelijken of om u als KNVB official uw functie(s) uit te kunnen laten 
oefenen. 
 
De KNVB staat op diverse manieren in contact met de verenigingen en officials. Om enige 
duidelijkheid te verschaffen waar iedereen nu welke informatie kan vinden, hebben wij dit voor u op 
een rij gezet. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag via 
west1@knvb.nl 
 

1. Website KNVB.nl/West1: Leidend voor alle informatie van district West I is de website 
www.knvb.nl/west1. 
 

2. KNVB Sportlink Clubapplicatie: Alles over programma‟s, uitslagen en standen kunt u vinden 
in de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Verenigingen hebben hier vele extra mogelijkheden om 
hun wedstrijdprogramma‟s te optimaliseren. Daarnaast kunnen de verenigingen informatie 
over tuchtzaken, overschrijvingen e.d. in de KNVB Sportlink Clubapplicatie vinden. Het up-to-
date houden van het complete ledenbestand is ook onderdeel van de KNVB Sportlink 
Clubapplicatie 
 

3. Website voetbal.nl: Alles over programma‟s, uitslagen en standen voor leden van de KNVB 
en overige geïnteresseerden van het amateurvoetbal. 
 

4. Overige Post: Via e-mail brengen wij de belangrijkste berichten bij de verenigingen onder de 
aandacht die eveneens op www.knvb.nl/west1 staan gepubliceerd. U kunt deze informatie 
naar maximaal 10 willekeurige e-mailadressen doorsturen. De gewenste doorstuuradressen 
aan dit abonnement beheert u zelf via het abonnement Overige Post (Veld / Zaal / 
Wedstrijdofficials. Meer informatie met betrekking tot het lezen van de berichten in Sportlink 
Club / het Official Portaal kunt u vinden in de handleiding KNVB mail. 
 

5. Algemene Berichten: Het bulletin Algemene Berichten wordt iedere eerste donderdag van de 
maand verstuurd naar de verenigingen en officials van de KNVB. Ook de doorstuuradressen 
voor het abonnement Algemene Berichten beheert u zelf beheren zie handleiding KNVB mail. 
 

6. Twitter: Volgens ons nu ook op Twitter. Je vindt ons onder de accountnaam KNVBWest1. Er 
staat informatie op voor spelers, trainer/coaches, bestuurders, supporters, eigenlijk voor 
iedereen die geïnteresseerd is in informatie uit district West I. Er komen verrassende uitslagen 
voorbij, leuke weetjes maar ook aankondigingen voor symposia die in West I georganiseerd 
worden. Volg ons en blijft volledig op de hoogte. 
 

7. Downloads&Documenten: Naslagwerken zoals het bewaarnummer, reglementenbundels, 
eindstanden oude seizoen en diverse brochures zijn te vinden in de online bibliotheek. Meer 
informatie over de online bibliotheek kunt u vinden op www.knvb.nl  Kennis&services   
Online bibliotheek. 
 

8. Papieren post: Met de komst van alle bovenvermelde digitale toepassingen heeft u 
waarschijnlijk gemerkt dat de papieren post die u bereikt minimaal is geworden. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om ook individuele post digitaal aan u te kunnen 
verstrekken. Dan kan de papieren post nog verder worden afgebouwd. 
 

9. Bijeenkomsten: Gedurende het seizoen zal de KNVB diverse themabijeenkomsten 
organiseren om in contact te blijven met de verenigingen en official. Dit om de goede 
samenwerking te behouden. Deze bijeenkomsten zullen steeds doelgroepspecifieker en meer 
praktijkgericht worden, zodat het aanbod aansluit bij de wensen van de verenigingen en 
officials. 

mailto:west1@knvb.nl
http://www.knvb.nl/west1
http://www.knvb.nl/west1
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20knvb%20mail.pdf?id=623
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20knvb%20mail.pdf?id=623
http://www.sportlink.com/manager/dms/index.php?option=com_content&view=article&id=21
http://www.knvb.nl/
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2 KNVB Jaarverslag 2010/’11 
 
De KNVB heeft vanmorgen het jaarverslag online gepubliceerd. De editie van het afgelopen seizoen 
verschijnt voor de eerste keer in digitale vorm. Het jaarverslag 2010/‟11 is opgebouwd aan de hand 
van het beleidsplan „Samen Scoren‟ en beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van de thema‟s 
Samenleven en samen voetballen, Ontwikkelen en winnen, Beleven en binden en Organiseren en 
faciliteren. Vanzelfsprekend is ook de jaarrekening opgenomen met daarin de financiële cijfers over 
het afgelopen boekjaar. Het KNVB Jaarverslag 2010/‟11 is te vinden op www.knvb.nl/jaarverslag. 

 

 

3 Inschrijfportaal KNVB - Digitaal inschrijven voor KNVB activiteiten 
 
In december 2010 is de KNVB gestart met het digitaal inschrijven van activiteiten via een nieuw 
inschrijfportaal. Activiteiten kunnen zijn cursussen, bijscholingen, evenementen, themabijeenkomsten 
en door de KNVB georganiseerde vergaderingen. 
 
Waarom digitaal inschrijven? 
Het digitaal inschrijven leidt tot meer gemak voor de verenigingen en leden van de KNVB die 
inschrijven voor activiteiten. “Vroeger” moest eerst een inschrijfformulier worden opgevraagd of 
opgezocht. Vervolgens werd dit formulier ingevuld en per post naar de KNVB verstuurd. De KNVB 
verwerkte daarna deze formulieren. Een omslachtige procedure. 
 
Door in te schrijven via het Official Portaal verloopt de procedure voor verenigingen en leden nu veel 
eenvoudiger. U hoeft geen formulieren meer te zoeken en te printen. En u kunt op ieder moment 
inschrijven! De inschrijvingen worden direct digitaal verwerkt na verzending van het formulier. 
 
Hoe werkt het? 
Alle activiteiten waarvoor u kunt inschrijven staan vermeld op http://inschrijven.knvb.nl. Selecteer eerst 
het district waar u de cursus wil volgen. Hierna kunt u kiezen aan welk type activiteit u wilt gaan 
deelnemen en kan stapsgewijs worden ingeschreven. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. 
Via de link in de bevestigingsmail bevestigt u vervolgens de inschrijving. 
 
Vanaf het seizoen 2011/‟12 biedt de KNVB de meeste activiteiten digitaal aan en kunt u digitaal 
inschrijven. Op ieder moment van de dag kunt u het inschrijfportaal bezoeken. De uitleg over het 
gebruik van het Inschrijfportaal en veel gestelde vragen staan in het volgende document dat is te 
vinden in het Downloadcentrum van de KNVB: 
 
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/veel%20gestelde%20vragen%20digitaal%20i
nschrijven%20activiteiten.pdf?id=2361 
 

 

  

http://www.knvb.nl/jaarverslag
http://inschrijven.knvb.nl/
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/veel%20gestelde%20vragen%20digitaal%20inschrijven%20activiteiten.pdf?id=2361
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/veel%20gestelde%20vragen%20digitaal%20inschrijven%20activiteiten.pdf?id=2361
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/veel%20gestelde%20vragen%20digitaal%20inschrijven%20activiteiten.pdf?id=2361
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4 Problemen gebruik dongel Vodafone en T-mobile verholpen 
 
Enkele tientallen verenigingen maken op de accommodatie gebruik van een dongel om verbinding 
met internet te maken. Aan het eind van het seizoen 2010/‟11 hebben verenigingen laten weten dat 
het opstarten en het gebruik van de functionaliteit binnen Sportlink Club grote problemen opleverde. 
Het opstarten was traag en ook werd de applicatie abrupt afgesloten. Bij verenigingen die gebruik 
maakten van een dongel van T-Mobile of Vodafone trad dit probleem op. Verenigingen met een 
dongel van KPN ondervonden dit probleem niet. 
 
In eerste instantie hebben de verenigingen zelf contact opgenomen met T-Mobile en Vodafone. 
Doordat dit niet het gewenste resultaat opleverde, heeft de KNVB de afgelopen weken contact gehad 
met zowel T-Mobile en Vodafone. We kunnen melden dat het probleem is opgelost. 
 
Voor verenigingen die gebruik maken van T-Mobile klanten is het probleem centraal opgelost. Deze 
verenigingen kunnen sinds vorige week weer gebruik maken van Sportlink Club zonder een 
aanpassing door te voeren. 
 
Verenigingen die gebruik maken van een dongel van Vodafone moeten een aantal stappen doorlopen. 
Deze zijn beschreven in het document: “Instructie instellen Vodafone dongel voor gebruik Sportlink 
Club”. De rechtstreekse link naar het document is: 
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/instructie%20instellen%20vodafone%20dong
el%20voor%20gebruik%20sportlink%20club.pdf?id=18552 
 
Voor geïnteresseerden een korte beschrijving van de oorzaak van het probleem. Vodafone en T-
Mobile maken gebruik van een server die ervoor zorgt dat het dataverkeer wordt gecomprimeerd. Dit 
zorgde voor de vertraging bij het gebruik van Sportlink Club. Door de compressie “uit te schakelen” 
voor Sportlink Club is het probleem verholpen. 

 

5 Beroepszaken landelijk 
 
Beroepszaak M. Vondeling – ARC 
Met ingang van 8 september 2011 voor 4 wedstrijden uitgesloten van deelname aan competitie- en 
bekerwedstrijden wegens het trappen van een tegenspeler in een spelsituatie tijdens de wedstrijd 
ARC 1 – IJsselmeervogels 1 d.d. 20 augustus 2011. 
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, 
dat het bewijs van hetgeen de heer Vondeling is verweten, voldoende is geleverd. De commissie van 
beroep bevestigt dan ook de uitspraak.  
 
 

 

  

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/instructie%20instellen%20vodafone%20dongel%20voor%20gebruik%20sportlink%20club.pdf?id=18552
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/instructie%20instellen%20vodafone%20dongel%20voor%20gebruik%20sportlink%20club.pdf?id=18552
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/instructie%20instellen%20vodafone%20dongel%20voor%20gebruik%20sportlink%20club.pdf?id=18552
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/instructie%20instellen%20vodafone%20dongel%20voor%20gebruik%20sportlink%20club.pdf?id=18552
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6 Adresboekwijzigingen 
 

Pagina Vereniging Wijziging 

D 51 
AZC/  
Café ‟t Paleis  

Wijziging clubkleuren: 
H: Zwart  B: Zwart  K: Zwart 

D 72 Egmondia 
Nieuw correspondentieadres: Admiraal de Ruyterweg 7, 1931 VE, Egmond aan Zee. 
Nieuwe secretaris: J. de Jong. Adres idem aan correspondentieadres. 
Tel.nr. 072-5063343 

D 78 Geinburgia 
Nieuw adres accommodatie:  
B. de Vries Sportpark, p/a Strammerlandweg 10, 1109 BR  Amsterdam Zuid Oost 

D 109 OSV Nieuw correspondentieadres: Postbus 35, 1510 AA  Oostzaan. 

D 111 Petten 
Nieuw telefoonnummer Jeugdcoördinator en wed.sec. Junioren: J. Groot 
Tel.nr.: 06-20785642 

D 140 VIOS-W De heer P. Kemper is gestopt als Jeugdcoördinator en Scheidsrechterszoördinator 

D 145 VVS‟46 
Nieuwe wed.sec. Senioren: A. Koning. Tel.nr. 06-53935222 
Contactpersoon afgelastingen: J. Jonker. Tel.nr. 06-52612246 

D … 
Watervogels/ 
Noordstad 

Nieuwe secretaris: Mevr. M. Westerhout, Sportlaan 11, 1766 JN Wieringerwaard 
Tel.nr. 0224-223386 / 06-10461279 

D 151 Young Boys 
Nieuwe secretaris: Mevr. L. Molenaar. Vondellaan 24, 2041 BD Zandvoort.  
Tel.nr. 06-15072558 
Nieuwe penningmeester: J. Westerhout. Tel.nr. 06-30855670 

 

Pagina Sporthallen Wijziging 

D 159 Bankrashal Nieuw 
Nieuwe sporthal 
Pandora 3, 1183 KK Amstelveen. Tel.nr. 020-7600447 

D 161 Lyceum SAZ 
Nieuwe sporthal 
Drs. F. Bijlweg 6, 17884 MC  Den Helder. Tel.nr. 0223-514315 

D 165 Zuilen 
Nieuw adres: 
Burgemeester Nobruislaan 680, 3555 EZ  Utrecht (per 24/10/‟11) 

 

 

Pagina Official Wijziging 

D 166 N. Alhaddad (FTXH23G) Tel.nr.: 06-46645503 

D 194 B.J. te Brake (BDHB29Q) Benoemd als Scout JPN. Tel.nr. 033-2457946 

D 196 M.S. Nonneman (FZXQ54Z) Benoemd als Scout JPN. Tel.nr. 020-6335161 

D 197 F. Rijswijk (BBGQ79J) Benoemd als Teambegeleider JPN. Tel.nr. 0299-426011 

D 198 A.A. Weltevreden (FMRR32H) Benoemd als Scout JPN. Tel.nr. 06-43905689 

L 57 N. Alhaddad (FTXH23G) Tel.nr.: 06-46645503 
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7 Overlijdensberichten 
 
Vanaf heden zullen ook de overlijdensberichten worden geplaatst op www.knvb.nl/west1. Ze staan 
vermeld bij de foto die hieronder ook staat. 
 

 

http://www.knvb.nl/west1

